
1 DIS180420021 40,000.00       เฉพาะเจาะจง 40,000.00     บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0224 26/4/2018
2 DIS180420027 120,000.00     เฉพาะเจาะจง 120,000.00   บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0223 26/4/2018
3 IV610403583 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5,000.00        บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0410 26/4/2018
4 821113768 60,000.00       เฉพาะเจาะจง 60,000.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0226 26/4/2018
5 IV610403177 28,000.00       เฉพาะเจาะจง 28,000.00     บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0222 26/4/2018
6 611045042 1,214.00          เฉพาะเจาะจง 1,214.00        บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0412 26/4/2018
7 101180401167 1,725.00          เฉพาะเจาะจง 1,725.00        บริษทั ยนีูซนั จ  ากดั บริษทั ยนีูซนั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0411 26/4/2018
8 IV6111211 2,500.00          เฉพาะเจาะจง 2,500.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0409 26/4/2018
9 2018041047 12,240.80       เฉพาะเจาะจง 12,240.80     บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0372 26/4/2018

10 IV6104127 5,080.00          เฉพาะเจาะจง 5,080.00        บริษทั โมเดอร์นแมนู จ  ากดั บริษทั โมเดอร์นแมนู จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0365 26/4/2018
11 DS77700070 3,000.00          เฉพาะเจาะจง 3,000.00        บริษทั โรงงานเภสชักรรมแหลมทองการแพทย ์จ  ากดั บริษทั โรงงานเภสชักรรมแหลมทองการแพทย ์จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0414 26/4/2018
12 61IV001116 6,300.00          เฉพาะเจาะจง 6,300.00        บริษทั สตาร์แลบ จ ากดั บริษทั สตาร์แลบ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0371 26/4/2018
13 2018008251 14,124.00       เฉพาะเจาะจง 14,124.00     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0369 26/4/2018
14 V612000276 12,000.00       เฉพาะเจาะจง 12,000.00     บริษทั กญัญาโม จ ากดั บริษทั กญัญาโม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0370 26/4/2018
15 111804002247 24,600.00       เฉพาะเจาะจง 24,600.00     บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0120 26/4/2018
16 111804002246 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0373 26/4/2018
17 111804002245 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0374 26/4/2018
18 IV6100438 800.00             เฉพาะเจาะจง 800.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0413 26/4/2018
19 3020000435 496.00             เฉพาะเจาะจง 496.00           องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0225 30/4/2018
20 3020000431 5,680.00          เฉพาะเจาะจง 5,680.00        องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0225 30/4/2018
21 3020000430 67,139.66       เฉพาะเจาะจง 67,139.66     องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0225 30/4/2018
22 IV1804511 15,300.00       เฉพาะเจาะจง 15,300.00     บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0127 30/4/2018
23 ML18041803 19,600.00       เฉพาะเจาะจง 19,600.00     บริษทั แมคโครฟาร์ จ  ากดั บริษทั แมคโครฟาร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0123 30/4/2018
24 3020000362 26,343.60       เฉพาะเจาะจง 26,343.60     องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0221 30/4/2018
25 611046003 38,000.00       เฉพาะเจาะจง 38,000.00     บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0228 30/4/2018
26 1180406080 23,968.00       เฉพาะเจาะจง 23,968.00     บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0122 30/4/2018
27 IN610400211 21,750.00       เฉพาะเจาะจง 21,750.00     ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0128 30/4/2018
28 033/611613 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5,000.00        บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0417 30/4/2018
29 61010165 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5,000.00        บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0427 30/4/2018
30 61171824 2,750.00          เฉพาะเจาะจง 2,750.00        บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0428 30/4/2018
31 IVU61012929 5,600.00          เฉพาะเจาะจง 5,600.00        บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0385 30/4/2018
32 5326615178 27,477.60       เฉพาะเจาะจง 27,477.60     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0233 30/4/2018
33 033/611617 14,000.00       เฉพาะเจาะจง 14,000.00     บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0376 30/4/2018
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34 9110090268 14,700.00       เฉพาะเจาะจง 14,700.00     บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0387 30/4/2018
35 50097 7,800.00          เฉพาะเจาะจง 7,800.00        บริษทั เมดิซีน ซพัพลาย จ ากดั บริษทั เมดิซีน ซพัพลาย จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0386 30/4/2018
36 409650 29,000.00       เฉพาะเจาะจง 29,000.00     บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ  ากดั บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0235 30/4/2018
37 N0401/90 17,500.00       เฉพาะเจาะจง 17,500.00     บริษทั มาซาแลบ  จ  ากดั บริษทั มาซาแลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0125 30/4/2018
38 PIS180424091 3,400.00          เฉพาะเจาะจง 3,400.00        บริษทั ฟาร์มาแลนด ์(1982) จ ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด ์(1982) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0424 30/4/2018
39 IV1801483 5,250.00          เฉพาะเจาะจง 5,250.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0380 30/4/2018
40 IV610403899 3,560.00          เฉพาะเจาะจง 3,560.00        บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0426 30/4/2018
41 1161792724 33,705.00       เฉพาะเจาะจง 33,705.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0236 30/4/2018
42 IV6111725 7,320.00          เฉพาะเจาะจง 7,320.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0382 30/4/2018
43 IN610400222 3,500.00          เฉพาะเจาะจง 3,500.00        ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0425 30/4/2018
44 IV6111727 23,192.00       เฉพาะเจาะจง 23,192.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0129 30/4/2018
45 1161792581 8,988.00          เฉพาะเจาะจง 8,988.00        บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0378 30/4/2018
46 KR1806635 39,000.00       เฉพาะเจาะจง 39,000.00     บริษทั เครส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั เครส ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0234 30/4/2018
47 1161792758 24,154.00       เฉพาะเจาะจง 24,154.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0121 30/4/2018
48 579671 1,450.00          เฉพาะเจาะจง 1,450.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0418 30/4/2018
49 IV6104530 13,416.00       เฉพาะเจาะจง 13,416.00     บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0391 30/4/2018
50 1180406512 1,626.40          เฉพาะเจาะจง 1,626.40        บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0430 30/4/2018
51 310487402012 15,600.00       เฉพาะเจาะจง 15,600.00     บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0126 30/4/2018
52 1161788338 7,062.00          เฉพาะเจาะจง 7,062.00        บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0375 30/4/2018
53 310487401871 156,000.00     เฉพาะเจาะจง 156,000.00   บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0227 30/4/2018
54 1161792213 4,536.80          เฉพาะเจาะจง 4,536.80        บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0420 30/4/2018
55 150445 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0383 30/4/2018
56 61167652 21,000.00       เฉพาะเจาะจง 21,000.00     บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0124 30/4/2018
57 IV1817633 4,815.00          เฉพาะเจาะจง 4,815.00        บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ  ากดั บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0429 30/4/2018
58 IV2519/61 3,000.00          เฉพาะเจาะจง 3,000.00        บริษทั ซี ฟาม จ ากดั บริษทั ซี ฟาม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0416 30/4/2018
59 V612000295 10,000.00       เฉพาะเจาะจง 10,000.00     บริษทั กญัญาโม จ ากดั บริษทั กญัญาโม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0381 30/4/2018
60 5326612965 14,873.00       เฉพาะเจาะจง 14,873.00     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0379 30/4/2018
61 5447482496 112,350.00     เฉพาะเจาะจง 112,350.00   บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0231 30/4/2018
62 1180406321 2,889.00          เฉพาะเจาะจง 2,889.00        บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0415 30/4/2018
63 Z0013210 10,500.00       เฉพาะเจาะจง 10,500.00     2 เอ็ม ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั 2 เอ็ม ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0388 30/4/2018
64 1161799689 6,270.24          เฉพาะเจาะจง 6,270.24        บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0389 30/4/2018
65 V80000947 6,500.00          เฉพาะเจาะจง 6,500.00        2 เอ็ม ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั 2 เอ็ม ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0390 30/4/2018
66 132/61 33,750.00       เฉพาะเจาะจง 33,750.00     โรงพยาบาลพญาเมง็ราย โรงพยาบาลพญาเมง็ราย มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0237 30/4/2018
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67 IV61040282 12,000.00       เฉพาะเจาะจง 12,000.00     บริษทั แกว้มงักรเภสชั จ  ากดั บริษทั แกว้มงักรเภสชั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0384 30/4/2018
68 5326614171 1,284.00          เฉพาะเจาะจง 1,284.00        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0423 30/4/2018
69 22/61-2172 4,000.00          เฉพาะเจาะจง 4,000.00        โรงงานเภสชักรรมทหาร โรงงานเภสชักรรมทหาร มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0421 30/4/2018
70 22/61-2171 10,015.20       เฉพาะเจาะจง 10,015.20     โรงงานเภสชักรรมทหาร โรงงานเภสชักรรมทหาร มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0377 30/4/2018
71 61008849 68,200.00       เฉพาะเจาะจง 68,200.00     บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0229 30/4/2018
72 IV6100439 575.00             เฉพาะเจาะจง 575.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0422 30/4/2018
73 1180406359 114,276.00     เฉพาะเจาะจง 114,276.00   บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0232 30/4/2018
74 IV6104002307 9,600.00          เฉพาะเจาะจง 9,600.00        บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0392 1/5/2018
75 5447483560 22,470.00       เฉพาะเจาะจง 22,470.00     บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0130 1/5/2018
76 5326649774A 277,500.00     เฉพาะเจาะจง 277,500.00   บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0217 1/5/2018
77 5326616775A 2,580.00          เฉพาะเจาะจง 2,580.00        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0432 1/5/2018
78 61/02662 1,792.00          เฉพาะเจาะจง 1,792.00        บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0431 1/5/2018
79 611045987 140,000.00     เฉพาะเจาะจง 140,000.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0230 1/5/2018
80 SI14/1806648 26,145.00       เฉพาะเจาะจง 26,145.00     บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0238 1/5/2018
81 3020000586 81,618.72       เฉพาะเจาะจง 81,618.72     องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0241 4/5/2018
82 SI61040569 1,500.00          เฉพาะเจาะจง 1,500.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.เอ็ม.ฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.เอ็ม.ฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0439 4/5/2018
83 SS6117354 9,450.00          เฉพาะเจาะจง 9,450.00        บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0396 4/5/2018
84 611048210 51,300.00       เฉพาะเจาะจง 51,300.00     บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0242 4/5/2018
85 IU8040905 10,128.00       เฉพาะเจาะจง 10,128.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0394 4/5/2018
86 172043 5,400.00          เฉพาะเจาะจง 5,400.00        บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0395 4/5/2018
87 2018008888 94,502.40       เฉพาะเจาะจง 94,502.40     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0239 4/5/2018
88 2018008992 102,377.60     เฉพาะเจาะจง 102,377.60   บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0243 4/5/2018
89 61IV001115 3,600.00          เฉพาะเจาะจง 3,600.00        บริษทั สตาร์แลบ จ ากดั บริษทั สตาร์แลบ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0434 4/5/2018
90 580320 3,750.00          เฉพาะเจาะจง 3,750.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0436 4/5/2018
91 IV2520/61 7,425.00          เฉพาะเจาะจง 7,425.00        บริษทั ซี ฟาม จ ากดั บริษทั ซี ฟาม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0393 4/5/2018
92 43121 3,600.00          เฉพาะเจาะจง 3,600.00        นายวงศกร  ปันสุพฤกษ์ นายวงศกร  ปันสุพฤกษ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0435 4/5/2018
93 IV6100848 3,000.00          เฉพาะเจาะจง 3,000.00        บริษทั เจริญสุขฟาร์มา บริษทั เจริญสุขฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0440 4/5/2018
94 IV6100847 2,400.00          เฉพาะเจาะจง 2,400.00        บริษทั เจริญสุขฟาร์มา บริษทั เจริญสุขฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0438 4/5/2018
95 2018008976 3,081.60          เฉพาะเจาะจง 3,081.60        บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0437 4/5/2018
96 18IN08042289 19,805.00       เฉพาะเจาะจง 19,805.00     บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0131 4/5/2018
97 61/318 25,000.00       เฉพาะเจาะจง 25,000.00     เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากดั เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0132 4/5/2018
98 3020000585 130,200.00     เฉพาะเจาะจง 130,200.00   องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0240 4/5/2018
99 SS6118018 2,000.00          เฉพาะเจาะจง 2,000.00        บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0441 8/5/2018
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100 2018041958 11,690.00       สอบราคาร่วมจงัหวดั                 11,690.00     บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0397 8/5/2018
101 DH6100718 1,350.00          เฉพาะเจาะจง 1,350.00        บริษทั บูรพาโอสถ จ ากดั บริษทั บูรพาโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0445 8/5/2018
102 5326688051 29,853.00       เฉพาะเจาะจง 29,853.00     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0244 8/5/2018
103 V045130 3,600.00          เฉพาะเจาะจง 3,600.00        บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0443 8/5/2018
104 580757 4,800.00          เฉพาะเจาะจง 4,800.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0442 8/5/2018
105 SIN180500037 4,000.00          เฉพาะเจาะจง 4,000.00        Indochina Healthcare Ltd. Indochina Healthcare Ltd. มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0448 8/5/2018
106 61/02795 1,920.00          เฉพาะเจาะจง 1,920.00        บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0447 8/5/2018
107 TH6105/0007 23,000.00       เฉพาะเจาะจง 23,000.00     บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0133 8/5/2018
108 1161850882 36,594.00       เฉพาะเจาะจง 36,594.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0245 8/5/2018
109 1161847677 1,390.28          เฉพาะเจาะจง 1,390.28        บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0444 8/5/2018
110 611051154 23,400.00       สอบราคาร่วมจงัหวดั                 23,400.00     บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0134 11/5/2018
111 IV61050480 3,400.00          เฉพาะเจาะจง 3,400.00        ร้านเจริญเภสชั ร้านเจริญเภสชั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0455 11/5/2018
112 IV6113351 6,100.00          สอบราคาร่วมจงัหวดั                 6,100.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0405 11/5/2018
113 IV610010445 60,348.00       สอบราคาร่วมจงัหวดั                 60,348.00     บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0247 11/5/2018
114 5326695239 5,260.20          เฉพาะเจาะจง 5,260.20        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0400 11/5/2018
115 5326715328 2,675.00          เฉพาะเจาะจง 2,675.00        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0452 11/5/2018
116 3020001027 1,528.08          เฉพาะเจาะจง 1,528.08        องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0446 11/5/2018
117 61183209 4,500.00          เฉพาะเจาะจง 4,500.00        บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0450 11/5/2018
118 ช.61/07047 780.00             เฉพาะเจาะจง 780.00           ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0449 11/5/2018
119 IN610500123 9,750.00          เฉพาะเจาะจง 9,750.00        ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0401 11/5/2018
120 310587400878 196,128.00     สอบราคาร่วมจงัหวดั                 196,128.00   บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0249 11/5/2018
121 IV1806698 82,500.00       เฉพาะเจาะจง 82,500.00     บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0248 11/5/2018
122 IV1805101 43,335.00       เฉพาะเจาะจง 43,335.00     บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0246 11/5/2018
123 5326716652 4,372.00          เฉพาะเจาะจง 4,372.00        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0451 11/5/2018
124 5326718907 2,011.60          เฉพาะเจาะจง 2,011.60        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0453 11/5/2018
125 61010064 22,800.00       สอบราคาร่วมจงัหวดั                 22,800.00     บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0139 11/5/2018
126 111805002354 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0398 11/5/2018
127 111805002352 24,600.00       เฉพาะเจาะจง 24,600.00     บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0135 11/5/2018
128 11805002353 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0399 11/5/2018
129 CT61/021 5,800.00          เฉพาะเจาะจง 5,800.00        ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0402 11/5/2018
130 CT61/020 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0403 11/5/2018
131 CT61/024 16,900.00       เฉพาะเจาะจง 16,900.00     ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0136 11/5/2018
132 CT61/028 9,000.00          เฉพาะเจาะจง 9,000.00        ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0404 11/5/2018
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133 61/353 17,500.00       เฉพาะเจาะจง 17,500.00     เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากดั เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0137 11/5/2018
134 IV6100479 3,150.00          เฉพาะเจาะจง 3,150.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0454 11/5/2018
135 IV6105234 2,616.00          เฉพาะเจาะจง 2,616.00        บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0456 11/5/2018
136 IV6105203 2,350.00          เฉพาะเจาะจง 2,350.00        บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0457 11/5/2018
137 IV1819473 17,280.00       เฉพาะเจาะจง 17,280.00     บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ  ากดั บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0138 11/5/2018
138 2018050719 7,650.50          เฉพาะเจาะจง 7,650.50        บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0408 15/5/2018
139 DB6100406 1,200.00          เฉพาะเจาะจง 1,200.00        บริษทั บูรพาโอสถ จ ากดั บริษทั บูรพาโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0458 15/5/2018
140 039-611914 8,250.00          เฉพาะเจาะจง 8,250.00        บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0409 15/5/2018
141 T6105/10814 2,880.00          เฉพาะเจาะจง 2,880.00        บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0461 15/5/2018
142 9110093193 24,000.00       เฉพาะเจาะจง 24,000.00     บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0140 15/5/2018
143 151185 2,800.00          เฉพาะเจาะจง 2,800.00        บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0462 15/5/2018
144 N0500987 1,500.00          เฉพาะเจาะจง 1,500.00        บริษทั มาซาแลบ  จ  ากดั บริษทั มาซาแลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0459 15/5/2018
145 180500314 6,180.00          เฉพาะเจาะจง 6,180.00        บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0406 15/5/2018
146 INV61050464 3,200.00          เฉพาะเจาะจง 3,200.00        บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0460 15/5/2018
147 2018009827 1,738.75          เฉพาะเจาะจง 1,738.75        บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0464 17/5/2018
148 IV1819590 11,850.00       เฉพาะเจาะจง 11,850.00     บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ  ากดั บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0412 17/5/2018
149 5447492740 2,782.00          เฉพาะเจาะจง 2,782.00        บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0469 17/5/2018
150 T61511205 2,850.00          เฉพาะเจาะจง 2,850.00        บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0474 17/5/2018
151 6101589 3,135.00          เฉพาะเจาะจง 3,135.00        บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์มา่ จ  ากดั บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์มา่ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0480 17/5/2018
152 039/611947 4,680.00          เฉพาะเจาะจง 4,680.00        บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0473 17/5/2018
153 SS6119060 2,800.00          เฉพาะเจาะจง 2,800.00        บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0463 17/5/2018
154 5326726021 3,424.00          เฉพาะเจาะจง 3,424.00        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0470 17/5/2018
155 IV6105000633 3,900.00          เฉพาะเจาะจง 3,900.00        บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0465 17/5/2018
156 1805047 2,407.50          เฉพาะเจาะจง 2,407.50        บริษทั เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ  ากดั บริษทั เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0481 17/5/2018
157 SI14/1807465 25,295.00       เฉพาะเจาะจง 25,295.00     บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0253 17/5/2018
158 IVU61014926 10,500.00       เฉพาะเจาะจง 10,500.00     บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0410 17/5/2018
159 V045760 8,400.00          เฉพาะเจาะจง 8,400.00        บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0413 17/5/2018
160 582296 1,160.00          เฉพาะเจาะจง 1,160.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0478 17/5/2018
161 IV6113352 2,330.00          เฉพาะเจาะจง 2,330.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0471 17/5/2018
162 UG31934185 4,400.00          เฉพาะเจาะจง 4,400.00        ดีซีเอช ออริกา ( ประเทศไทย ) ดีซีเอช ออริกา ( ประเทศไทย ) มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0468 17/5/2018
163 9110093531 2,700.00          เฉพาะเจาะจง 2,700.00        บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0475 17/5/2018
164 ช.61/07268 1,700.00          เฉพาะเจาะจง 1,700.00        ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0472 17/5/2018
165 Z0013718 3,608.00          เฉพาะเจาะจง 3,608.00        2 เอ็ม ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั 2 เอ็ม ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0476 17/5/2018
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166 5326727285 11,898.40       เฉพาะเจาะจง 11,898.40     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0411 17/5/2018
167 1161868503 112,564.00     เฉพาะเจาะจง 112,564.00   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0250 17/5/2018
168 TH6105/0135 3,000.00          เฉพาะเจาะจง 3,000.00        บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0479 17/5/2018
169 20576 2,720.00          เฉพาะเจาะจง 2,720.00        บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0466 17/5/2018
170 18BU06991 3,080.00          เฉพาะเจาะจง 3,080.00        บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0477 17/5/2018
171 CT61/029 21,875.00       เฉพาะเจาะจง 21,875.00     ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0142 17/5/2018
172 611052820 414.00             เฉพาะเจาะจง 414.00           บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0467 17/5/2018
173 821116126 137,500.00     สอบราคาร่วมจงัหวดั                 137,500.00   บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0251 17/5/2018
174 61011718 19,006.00       เฉพาะเจาะจง 19,006.00     บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0141 17/5/2018
175 3020001129 6,000.00          เฉพาะเจาะจง 6,000.00        องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0252 22/5/2018
176 3020001130 5,117.70          เฉพาะเจาะจง 5,117.70        องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0252 22/5/2018
177 3020001131 260,278.60     เฉพาะเจาะจง 260,278.60   องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0252 22/5/2018
178 IV6100502 1,050.00          เฉพาะเจาะจง 1,050.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0482 22/5/2018
179 9110094290 3,200.00          เฉพาะเจาะจง 3,200.00        บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0484 22/5/2018
180 821112893 8,000.00          สอบราคาร่วมจงัหวดั                 8,000.00        บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0415 22/5/2018
181 821116817 16,000.00       สอบราคาร่วมจงัหวดั                 16,000.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0143 22/5/2018
182 611123 12,000.00       เฉพาะเจาะจง 12,000.00     บริษทั ยนิูเวอร์แซล เมดิคอล อินดสัตรี จ  ากดั บริษทั ยนิูเวอร์แซล เมดิคอล อินดสัตรี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0414 22/5/2018
183 IU8050545 2,800.00          เฉพาะเจาะจง 2,800.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0483 22/5/2018
184 61012363 1,325.00          เฉพาะเจาะจง 1,325.00        บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0485 22/5/2018
185 IV6100912 3,250.00          เฉพาะเจาะจง 3,250.00        บริษทั เจริญสุขฟาร์มา บริษทั เจริญสุขฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0486 22/5/2018


